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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 
 
 

2. Orientering om afgørelse på institutionsakkreditering (13.05-13.15) 
 
Danmarks Akkrediteringsråd tildelte d. 21. juni 2018 Aalborg Universitet en positiv 
institutionsakkreditering. I rapporten der danner grundlag for den positive institutionsakkreditering, har 
akkrediteringspanelet givet Aalborg Universitet nogle anbefalinger, som Rådet for Kvalitetssikring og 
-udvikling bør inddrage i den kommende evaluering og videreudvikling af Aalborg Universitets 
kvalitetssystem. 
 
Det indstilles, at Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling tager orienteringen til efterretning.  
 
Bilag: Akkrediteringspanelets anbefalinger efter genakkreditering af Aalborg Universitet 
 

 
3. Evaluering og udvikling af kvalitetssystemet på Aalborg Universitet (13.15-13.45) 

 
Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling besluttede på møde d. 7. maj 2018, at der udarbejdes et 
kommissorium for evaluering og videreudvikling af kvalitetssystemet i sin helhed.  

 
Det indstilles, at Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling beslutter at igangsætte arbejdet med evaluering 
og udvikling af kvalitetssystemet med udgangspunkt i kommissoriet jf. bilaget. 



 

 
Bilag: Kommissorium for evaluering og udvikling af kvalitetssystemet på Aalborg Universitet 
 

4. Orientering om ændringer i kvalitetssystemet som følge af organisationsændringer (13.45-14.30) 
 

D. 1. oktober træder organisationsændringerne i kraft, hvilket bl.a. betyder, at ledelsesansvaret samt det 
administrative set-up i forhold til kvalitetsarbejdet ændres. Der er derfor behov for at foretage en 
revidering af kvalitetssystemet som følge af ændringerne.  
 
Det indstilles, at Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling tager orienteringen om ændringer i 
kvalitetssystemet til efterretning og rejser evt. opmærksomhedspunkter i forbindelse med revisionen af 
kvalitetssystemet. 
 
Bilag: Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet 
Bilag: Opgaver og ansvar i relation til kvalitetssystemet 
Bilag: Oversigt over fordeling af fakultetsadministrationens opgaver på administrative enheder  
 
 

5. Rådets mødeplan for 2019 (14:30-14.35) 
 

- Det indstilles, at Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling godkender den foreslåede mødeplan for 
2019. 
 

6. Orientering (14.35-14.50) 
 
- Indførelse af minimumstimetal på Aalborg Universitet 
- Ministeriets ’kvalitetsmåling’ 
- Spørgeskema vedr. styrelsens evaluering af institutionsakkreditering 

 

7. Eventuelt (14:50-15.00) 
 

 


